Câmara Municipal de Abrantes
Reunião ordinária pública de 11 de julho de 2017
Divulgação da ordem do dia
Maria do Céu Oliveira Antunes Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de
Abrantes, torna público que, nos termos da alínea o) do nº 1 do artigo 35º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, estabeleceu
a seguinte ordem do dia para a reunião ordinária da Câmara Municipal de Abrantes, que
se realizará no dia 11 de julho de 2017, com início às 09:30 horas, no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Concelho, em Abrantes:

I.

Período de intervenção aberto ao público

II.

Aprovação da ata da reunião anterior

III.

Intervenções dos membros do executivo antes da ordem do dia

IV.

Ordem do dia
•

Correspondência da família de Mário Soares, a agradecer o voto de pesar da
Câmara Municipal de Abrantes – para conhecimento.

•

Correspondência do Grupo Parlamentar do PCP – Partido Comunista Português,
a dar conta de dois Projetos de Lei por si apresentados, designadamente,
Projeto de Lei que propõe a fixação do regime de atribuição e os montantes dos
acréscimos em suplementos e outras compensações que se fundamentem na
prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade (6.ª
alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho - Lei Geral de Trabalho em Funções
Públicas) e Projeto de Lei que propõe a Regularização excecional da situação
dos trabalhadores sem vínculo jurídico com funções permanentes nas
autarquias locais – para conhecimento.
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•

Correspondência do Grupo Parlamentar do PCP – Partido Comunista Português,
a dar conta da pergunta que dirigiu ao Governo sobre a «Aplicação da Portaria
nº 19/2017 de 11 de janeiro», que estabelece os valores a cobrar pelas forças
de segurança – para conhecimento.

•

Correspondência do Grupo Parlamentar do PCP – Partido Comunista Português,
a dar conta do projeto de Lei das Finanças Locais por si proposto – para
conhecimento.

•

Correspondência do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a dar conta da pergunta
remetida ao Governo sobre a utilização do Convento de Cristo para fins
cinematográficos – para conhecimento.

•

Correspondência do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a dar conta que entregou
na Assembleia da República, um conjunto de 10 projetos sobre matérias
relevantes para a defesa do ambiente e a garantia de maior sustentabilidade,
no âmbito da comemoração do dia Mundial do Ambiente – para conhecimento.

•

Correspondência do Ministério Público, Comarca de Santarém, a dar
conhecimento da síntese da atividade, nas diversas áreas de jurisdição da
referida comarca, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 – para
conhecimento.

•

Deliberações aprovadas em minuta e os respetivos processos relativos à ordem
de trabalhos da sessão ordinária da Assembleia Municipal que decorreu no
passado dia 23 de junho de 2017 – para conhecimento.

•

Plano de segurança e saúde em obra da empreitada da “Igreja de São Vicente,
Abrantes – Beneficiação Exterior”, bem como a respetiva validação por parte do
Coordenador de Segurança em obra, o Técnico Superior de Higiene e Segurança
no Trabalho, Filipe Manuel Alfaiate Poupino – para ratificação do despacho do
Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes.

•

Adjudicação do Lote 1 - Gás Natural Canalizado, à firma "Galp Power, S.A.", pelo
montante de 63.233,03€/ano, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, para o
“Fornecimento de gás natural e de gás propano a granel para diversos
equipamentos municipais, ao abrigo do Acordo Quadro da Central de Compras
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CPCC/01/2016) - Lote 1 - Gás
Natural Canalizado e Lote 3 - Gás Propano a Granel” e a exclusão de todas as
propostas apresentadas ao Lote 3 - Gás Propano a Granel, por apresentarem
valor superior ao preço base do procedimento, tendo o mesmo ficado deserto,
nos termos e com os fundamentos do relatório final do júri do procedimento e
minuta do respetivo contrato – para ratificação do despacho da Presidente da
Câmara.

•

Projeto de remodelação/reabilitação do sistema dos Carochos” “ETAR e
Sistemas Intercetores”, apresentado pela "Abrantáqua", cuja estimativa
orçamental da obra ascende a 2.062.261,30€ (dois milhões sessenta e dois mil
e duzentos e sessenta e um euros e trinta cêntimos) acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor – para aprovação.

Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 11 de julho de 2017

•

Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 11 a 24
de julho de 2017, no âmbito do plano de atividades para 2017 dos serviços
municipais para as áreas de desporto, cultura, museus e património, bibliotecas,
arquivo e juventude – para conhecimento.

•

Correspondência da EPDRA – Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de
Abrantes, a informar que o projeto Murta Cerveja foi selecionado para a Grande
Mostra Nacional dos 100 melhores projetos, no âmbito da 14ª edição do Prémio
Ciência na Escola, a decorrer em Coimbra, nos dias 29 e 30 de junho de 2017 –
para conhecimento.

•

CRIA – Centro de Recuperação e Integração de Abrantes, a solicitar a isenção do
pagamento de taxas pela cedência do edifício Pirâmide, em Abrantes, nos dias
27 e 29 de junho de 2017, no âmbito da realização de uma ação de sensibilização
sobre “Direitos e Deveres do RSI” – para aprovação.

•

Pedidos de utilização da Piscina de Ar Livre do Complexo Municipal de Piscinas
de Abrantes, efetuadas por diversas instituições, com isenção do pagamento de
taxas – para aprovação.

•

Pedido da Aventurirequinte – Associação, a solicitar a isenção do pagamento de
tarifas, pela utilização do autocarro municipal, no âmbito da participação numa
prova do Campeonato Nacional Jovem, que decorreu em Esposende, no dia 01
de julho de 2017 – para aprovação.

•

Ata do júri do procedimento do concurso público, referente à empreitada da
obra de “Instalação da Loja do Cidadão de Abrantes em Edifício Municipal”, com
a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos interessados – para ratificação
do despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes.

•

Relatório final do concurso público para a realização de empreitada de
“Requalificação do Largo 1º de Maio em Abrantes”, acompanhado do relatório
preliminar, o qual sugere a adjudicação da mesma ao concorrente classificado
em 1º lugar, Protecnil – Sociedade Técnica de Construções, S.A., pelo valor de
372.534,07€ (trezentos e setenta e dois mil quinhentos e trinta e quatro euros
e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do artigo
148º do CCP – Código dos Contratos Públicos – para aprovação.

•

Relatório final do concurso público para a realização de empreitada de
“Requalificação de Espaço Público para Criação de Parque Intergeracional no
Bairro de Vale de Rãs - Abrantes”, acompanhado do relatório preliminar, o qual
sugere a adjudicação da mesma ao concorrente classificado em 1º lugar,
Construforte – Sociedade de Construções e Empreitadas, Lda., pelo valor de
297.954,83€ (duzentos e noventa e sete mil novecentos e cinquenta e quatro
euros e oitenta e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos
termos do artigo 148º do CCP – Código dos Contratos Públicos – para aprovação.

•

Pedido da empresa GARFIVE, Engenharia e Construção, Lda, adjudicatária da
empreitada de “Construção da Unidade de Saúde Familiar de Rossio ao Sul do
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Tejo-Abrantes”, a solicitar a prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos
da referida empreitada, por 65 dias, ou seja, até ao dia 31 de agosto de 2017 –
para aprovação.
•

Vistoria solicitada por José Manuel Terras Marques, ao abrigo do artigo 71° do
Estatuto dos Benefícios Fiscais, para determinação do estado de conservação
de um imóvel sito na Rua Luís de Camões, nºs 2 e 4, da União das Freguesias de
Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede, em Abrantes, que decorreu no
dia 25 de maio de 2017, com recurso à “Ficha de Avaliação do Nível de
Conservação de Edifícios” do Novo Regime do Arrendamento Urbano, publicado
pela Portaria 1192-B/2006, de 3 de novembro, e seguindo-se as instruções de
aplicação do “Método de Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis”
(MAEC) – para aprovação.

•

Vistoria solicitada por José Manuel Terras Marques, ao abrigo do artigo 71° do
Estatuto dos Benefícios Fiscais, para determinação do estado de conservação
de um imóvel sito na Avenida 25 da Abril, nº 248, da União das Freguesias de
Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede, em Abrantes, que decorreu no
dia 04 de maio de 2017, com recurso à “Ficha de Avaliação do Nível de
Conservação de Edifícios” do Novo Regime do Arrendamento Urbano, publicado
pela Portaria 1192-B/2006, de 3 de novembro, e seguindo-se as instruções de
aplicação do “Método de Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis”
(MAEC) – para aprovação.

•

Relação de processos da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística,
despachados pelo vereador João Gomes, ao abrigo das competências que lhe
foram subdelegadas pela Presidente da Câmara - para conhecimento.

•

Pedido da Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu,
a solicitar a cedência do Mercado Criativo, em Abrantes, para o dia 14 de julho
de 2017, com vista à realização de uma festa aberta ao público, com o objetivo
angariar fundos para ajudar as vítimas do incêndio que deflagrou em Pedrogão
Grande – para aprovação.

Abrantes, 06 de julho de 2017
Maria do Céu Oliveira Antunes Albuquerque
Presidente da Câmara

Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 11 de julho de 2017

